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Semana 22 – 08/09 a 11/09/2020 

 

Como já estamos há algum tempo estudando à distância, acredito que você já esteja 

adaptado e se organizou para realizar seus estudos em um lugar tranquilo, com todos os materiais 

em mãos. Provavelmente, tenha criado sua rotina diária com 3 horas de estudos e esteja utilizando 

as demais para brincadeiras, ajudar em casa, descansar e fazer uma leitura (gibi, revista, jornal, 

contos, poesia...).    

Também sabe que deve fazer as atividades sozinho, mas se sentir dificuldade, peça ajuda 

a outra pessoa. Ao final, é sempre bom pedir que alguém confira com você.  Podendo revisar 

sempre na semana seguinte, se suas respostas estão corretas ou não, corrigindo as falhas. No 

entanto, não é para copiar, mas para te ajudar a verificar se compreendeu o conteúdo e as 

questões.  

É normal sentir dificuldade, precisar de ajuda, cansar, mas você está indo muito bem. Sua 

família está fazendo um bom trabalho, pois está te ajudando e te incentivando. 

Enfim, precisamos continuar! 

Por isso, enquanto não voltamos às aulas presenciais, vamos prosseguir com nossas 

atividades e conteúdos dessa maneira. E não esqueça de estar com o Caderno “Construindo 

Aprendizagens” que você recebeu, em mãos, porque faremos as atividades dele também. 

Bons estudos e boa semana!  

 

#fiqueemcasa                                          #usemáscara                                              #secuide. 

 

 

 

Fontes: https://br.pinterest.com/pin/720224165399331281/ 

http://www.clipartpanda.com/clipart_images/que-eu-preciso-amar-a-academia-26976548 

https://br.freepik.com/vetores-premium/fique-em-casa-social-distancing-icone-smiley-carinho-emocao_8206809.htm 

 

 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/720224165399331281/
http://www.clipartpanda.com/clipart_images/que-eu-preciso-amar-a-academia-26976548
https://br.freepik.com/vetores-premium/fique-em-casa-social-distancing-icone-smiley-carinho-emocao_8206809.htm
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Nesta semana vamos continuar as atividades do Caderno de aprendizagens. Teremos leitura e 

interpretação de um conto de fadas.  

➢ Na página 14 faça a leitura em três etapas: 1º leitura silenciosa, 

➢  2º leia a história fazendo uma pausa em cada parágrafo, tente contar com suas palavras o que 

acabou de ler. Por exemplo: “eu entendi que... e conte o trecho que leu com suas palavras”.  

➢ 3º Leia em voz alta para alguém de sua casa ouvir. Nesta leitura fique atento a pontuação e a 

entonação, dê pausas durante a leitura. Torne a leitura emocionante e interessante para quem 

ouve. 

➢ Página 15 é só fazer a interpretação. Depois de uma leitura bem feita, fica fácil responder. 

➢ Produção de texto: Dê asas a sua imaginação.  

ATIVIDADE COMPLEMENTAR. 

Para escrever textos cada vez melhor é importante saber acentuar corretamente as palavras. Na 

semana passada, começamos a estudar SÍLABA TÔNICA. Isso nos ajuda na leitura das palavras, 

pois, podemos identificar qual sílaba é pronunciada com maior intensidade. Agora vamos continuar 

estudando acentuação. 

Vamos relembrar começando com o gabarito das ATIVIDADES COMPLEMENTARES da semana 

passada. 

1) Separação das palavras e 2) sublinhar a sílaba tônica. 

CI – EN – TÍ – FI -  CO        /             VE – GE – TAIS             /           ME – TRO          

  QUA – DRA – DO                /                       POS – Sí – VEL 

Leia essas palavras em voz alta (bem alto) e observe que a sílaba que é pronunciada mais forte é 

justamente essa que está destacada. Por isso, é chamada de sílaba tônica.  

Atividade 3.  

Antepenúltima sílaba Penúltima sílaba Última sílaba 

CIENTÍFICO METRO VEGETAIS 

 QUADRADO  

 POSSíVEL  

   

 

Observe que a sílaba tônica (a mais forte) pode estar em diferentes posições nas palavras e que 

começamos a contar pela última sílaba que falamos. Assim: 
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Atividade 4. De acordo com a posição da sílaba tônica, podemos classificá-las de três formas como 

no quadrinho desta atividade. A sílaba pronunciada mais forte está destacada na correção. 

 

PROPAROXÍTONAS  PARAROXÍTONAS OXÍTONAS 

MéDICO BONECA SACI 

xícara garfo colher 

triângulo régua fogão 

fósforo rádio sofá 

 

Agora que você relembrou e corrigiu esta parte. COPIE E RESPONDA no seu caderno as questões 

a seguir. (1, 2 e 3). 

ACENTUAÇÃO DE PALAVRAS PROPAROXÍTONAS 

Observe: 

  

Fonte:mv1.com.br 

 

 

1) Acentue as palavras e complete o quadro. Para isso, faça a leitura das palavras em voz alta e 

identifique qual é a sílaba mais forte. Observe que o quadro já contém algumas respostas. 

figado    hipopotamo   cerebro 

abobora   Ursula    brocolis 

Fatima   estomago   Pamela 

passaro   rucula    bufalo 

 

 

QUADRADO 

QUA DRA DO 

 Antepenúltima Penúltima sílaba Última sílaba 

Palavra paroxítona porque a sílaba mais forte é a penúltima. 

PRíNCIPE 

prín ci pe 

Antepenúltima sílaba Penúltima sílaba Última sílaba 

Palavra proparoxítona, pois, a sílaba mais forte é a antepenúltima. 
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Nome de mulher Nome de animal Nome de alimentos 
vegetais 

Nome de órgão do 
corpo 

Fátima búfalo brócolis  

    

    

 

2) Complete a frase com o que se pode observar da acentuação das palavras proparoxítonas. 

_________________ as palavras proparoxítonas são 

__________________________________________________________________. 

Exemplos: árvore, médico, óculos, cutícula, número. 

3) Acentue as palavras proparoxítonas. 

lapide    carcere   marmore  sabado 

matematica   vespera   onibus   mamifero 

celula     mascara   retangulo  fabula 

Gabarito das atividades do CADERNO DE APRENDIZAGEM (página 13). 

a) Resposta pessoal. 

b) A primeira palavra de um nome científico sempre se refere ao gênero da espécie e começa com letra 

maiúscula. O segundo, caracteriza a espécie e é escrito todo com letras minúsculas. 

c) Porque é uma “língua morta” e não é usada em nenhuma civilização, portanto não se atualiza e, assim, 

pode ser usada por todo mundo. 

D) O botânico naturalista sueco, Lineu. 

e) Biodiversidade é uma imensa quantidade de vida animal e vegetal.  

f) Resposta pessoal. 

 

 

MATEMÁTICA 

 

Vamos resolver situações problemas envolvendo o sistema monetário.  

ATIVIDADE 1 - Observe o panfleto de propaganda de um supermercado. 
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Responda em seu caderno: 

A. Qual o preço do kg do queijo de coalho? 

B. E o preço do copo de 220g de requeijão?  

C. Qual o preço do kg de salsicha?  

D. Se uma pessoa comprar todos esses produtos que aparecem no panfleto, quanto irá gastar?  

E. Se ela der duas cédulas de R$ 20,00 para pagar a compra, quanto receberá de troco? 

ATIVIDADE 2 - Renata foi à loja de sapatos e se interessou por três modelos. Observe. 
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A. Quanto ela economizará se comprar o modelo 2 em lugar do modelo 1? Escreva a resposta por 

extenso.  

B. Se ela comprar os modelos 1 e 3 quanto pagará no total? Escreva a resposta por extenso.  

C. E se decidir comprar dois pares do modelo 2, em cores diferentes, quanto gastará? Escreva a 

resposta por extenso. 

ATIVIDADE 3 - Na escola de Renata vai haver uma Mostra Cultural. A diretora Kátia fez uma compra 

de materiais e anotou os gastos em um quadro: 

                                        

A. Qual foi o custo total do material?  

B. Se a conta for paga à vista com cinco cédulas de R$ 100, de quanto será o troco? 

Essa semana vamos nos aprofundar na atividade 3 do seu Caderno “Construindo 

Aprendizagens”. Novamente trás o estudo de probabilidades, e como dito na atividade da semana 

19: “  é a parte da matemática que estuda a chance de algum evento ocorrer”. Nesse caso pede 

para você analisar a possibilidade de acender a luz de um certo número nessa roleta. Para 
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facilitar o raciocínio e responder às questões, porque não reproduz essa roleta em uma folha de 

papel e chama alguém para jogar com você?  

                       

Agora vamos ver outra questão de probabilidade que segue o mesmo pensamento: 

ATIVIDADE 4 -  Na escola em que Ana estuda, estão rifando uma bicicleta. A rifa tem 100 

números, e somente um será sorteado. Ana comprou 3 números dessa rifa, e Adriano, 4 

números.  

                             

A) Há quantas possibilidades de sorteio nessa rifa? 

B) Se Ana comprou 3 números, quantas possibilidades ela tem de ser sorteada? 

C) E Adriano, quantas possibilidades ele tem de ser sorteado? 

D) Quem tem mais chance de ser sorteado, Ana ou Adriano? Justifique sua resposta.  
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E) Uma pessoa que comprou 1 número dessa rifa terá mais ou menos chance de ser sorteada 

que Ana? Por quê?  

F) Quantos números deveriam ser comprados para que se tenha certeza de ganhar a bicicleta? 

Justifique sua resposta. 

ATIVIDADE 5 – Raquel esqueceu a senha de sua conta bancária, que é composta de quatro 

dígitos. Ela lembra apenas que a senha é formada pelos números 6, 7, 8 e 9, mas não lembra a 

ordem em que eles devem ser digitados.  

A) Complete a lista a seguir com as possibilidades de senha da conta bancária de Raquel:  

 

6789 

6798 

6879 

6897 

6978 

6987 

7689 

7698 

7869 

7896 

7968 

7986 

8679 

8697 

8769 

______ 

______ 

______ 

9678 

9687 

______ 

______ 

______ 

______ 

B) Há quantas possibilidades de formar a senha bancária com esses 4 números? 

C) Se Raquel lembrar o primeiro número de sua senha, a chance de ela digitar a senha correta 

será maior ou menor? Justifique.  

Fonte: Buriti Mais Matemática – 4º ano - Manual do professor. Editora Moderna, 2017 

Imagem: Pinterest   

CORREÇÃO DA SEMANA ANTERIOR 

As alternativas destacadas em vermelho são as corretas.  
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Além de cédulas, em nosso país circulam moedas de diferentes valores. Observe: 
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Agora resolva as situações problemas: 

Francisco gostava de juntar moedas para trocar por cédulas na banca de jornal do senhor Paulo. 

Na segunda-feira, levou um montinho de moedas para trocar e recebeu cinco reais do senhor Paulo. 

Quais e quantas moedas ele tinha? Escreva em seu caderno duas possibilidades para a quantidade 

de moedas que o Francisco tinha:  

R: Primeira possibilidade: 3 moedas de um real e 4 moedas de cinquenta centavos, segunda 

possibilidade: 2 moedas de um real, 2 moedas de cinquenta centavos, 4 moedas de vinte e cinco 

centavos e 10 moedas de dez centavos.  

Na semana seguinte, Francisco levou outro montinho de moedas para trocar. Agora, ele tinha 9 

moedas de cinquenta centavos, 6 moedas de vinte e cinco centavos, vinte moedas de dez centavos 

e duas de um real. Qual cédula ele recebeu do senhor Paulo? 

R: Uma cédula de dez reais. 

GABARITO DA SEMANA ANTERIOR 

ATIVIDADE 2  

A) 8:35h B) 21:45h C) 7:05h 

ATIVIDADE 3  

A) 72 horas = 3 dias 

B) 48 horas = 2 dias 

C) 12 horas = Metade de 1 dia 

D) 60 horas = 2 dias e meio 

ATIVIDADE 4  

A) Faltam 25 minutos para começar o filme. 

B) O filme terminará às 21horas e 10 minutos.    

EMAI: educação matemática nos anos iniciais do ensino fundamental; material do aluno - quarto ano / Secretaria da 
Educação. Centro de Ensino Fundamental dos Anos Iniciais. - São Paulo: SE, 2013. 
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HISTÓRIA 

 

Nas últimas aulas vimos vários aspectos da vida dos indígenas no Brasil, mas não tudo, pois 

esse assunto é amplo. Hoje vamos concluir tratando a situação atual em relação a covid-19, doença 

causada pelo coronavírus e a contaminação dos povos indígenas. Esse assunto é atual e os fatos 

estão acontecendo nesse momento, então leia, assista as notícias e saiba mais sobre a situação 

indígena no Brasil, quanto as suas terras e o coronavírus.  

Atividades:  

1. Leitura 

Situação Indígena em meio a pandemia do coronavírus. 

Nas últimas aulas vimos que os indígenas são muito vulneráveis as epidemias, como na 

chegada dos portugueses em que milhares de indígenas foram mortos por doenças como gripe e 

varíola usadas como estratégias e arma. Hoje diante da pandemia, o risco de inúmeras mortes e 

até a extinção de alguns povos voltou assustar as aldeias indigenas.  

Apesar de viverem em aldeias no meio da floresta, o coronavírus chegou até eles. Isso 

porque suas terras sofrem com as 

invasões. E com a quarentena 

imposta pela pandemia do 

coronavírus, houve redução da 

quantidade de profissionais de 

fiscalização e proteção das terras 

indígenas. O que facilitou as 

invasões de grileiros, garimpeiros 

e madeireiros, que além de 

devastar a terra, podem ser 

transmissores do coronavírus aos 

povos indígenas, inclusive aos 

povos isolados.  
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Outro meio transmissor do coronavírus aos indígenas, principalmente na região da Amazônia 

legal, foi o próprio sistema de saúde do governo, como mostra no mapa acima. 

  O primeiro caso foi de uma jovem de 20 anos do povo KoKama, em março, no estado do 

Amazonas. Ela e outros indígenas foram monitorados após contato com médico infectado. Em 

agosto já foram confirmados ao menos 27351 indígenas contaminados e 723 mortos, segundo o 

site emergência indígena apib (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil). 

A doença continua se espalhando pelo interior do país, matando idosos e jovens indígenas. 

Assim como nas cidades os idosos são os mais vulneráveis. Porém, entre os povos indígenas os 

idosos são considerados conselheiros, guardiões dos ensinamentos e tradições. São como livros, 

pois os indígenas são de tradição oral. As histórias, informações, cultura, costumes são passadas 

de geração a geração pelos idosos.  No vídeo abaixo há uma reportagem sobre os idosos: Pelo 

menos 170 anciãos indígenas já morreram de Covid-19: https://globoplay.globo.com/v/8788778/   

Segundo o IBGE de 2010, dos quase 896 mil indígenas brasileiros, cerca de 325 mil vivem 

em zonas urbanas.   O município de Dourados, em MS, tem a maior reserva indígena urbana do 

país. Vivem ali cerca de 15 mil indígenas. A maioria da etnia Gaurani-Kaiowá.  

  Entre a população indígena que vive em áreas urbanas, o índice de alcoolismo e uso de 

drogas é elevado. A falta de estrutura 

local, como saneamento, transporte, 

empregos e assistência médica ajuda a 

elevar esses índices. O que faz do local 

um ambiente de fácil disseminação do 

novo coronavírus.  

Além de serem mais vulneráveis à 

pandemia, as condições em que vivem em  

casas ou ocas com muitas pessoas e 

alguns costumes, como o uso coletivo dos 

objetos,  ajuda na disseminação da 

doença entre os indígenas nas tribos. A 

falta de profissionais de saúde e a distância desses serviços torna o fato mais grave. 

Outro fator de contaminação é que entre os indígenas que vivem em área urbana, muitos são 

contaminados no trabalham e levaram o vírus para suas casas e comunidade indígena, como 

ocorreu nos frigoríficos em MS, PR, SC, RS.  

https://globoplay.globo.com/v/8788778/
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Aquidauana, é a região mais grave no MS, registra 17 mortes pela Covid-19,  das 44 mortes 

notificadas em aldeias no estado. Dessas, 41 mortes são no povo terena.  Isso representa 93% das 

mortes em indígenas pela covid-19 em Mato Grosso do Sul.  

Os dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou 1992 infectados até 19 de agosto. 

E ainda, segundo o Conselho do Povo terena, 1292 casos da covid-19 foram confirmados entre 

indígenas do povo terena. 

 O Supremo Tribunal Federal determinou ao governo federal que realize a criação de barreiras 

sanitárias, o que estava sendo feito pelos próprios indígenas. Um plano de enfrentamento e criação 

de um grupo de ações contra a doença com participação de alguns indígenas. Além de fazer o 

atendimento dos indígenas que vivem em áreas não demarcadas e nas cidades, pois atualmente, 

a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) que possui 14.200 profissionais integrando 800 

Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena. Sua estrutura possui 367 Polos Bases; 67 Casa 

de Saúde Indígena (CASAI); 1.199 Unidades Básica de Saúde Indígena (UBSI); 14.200 

profissionais integrando 800 Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena, para atendimento a 

toda a população indígena do Brasil. Porém, esse atendimento era apenas para indígenas que 

moram nas reservas e terras demarcadas, mas com a decisão do STF passam a atender a todos 

os indígenas, pois não importa se está em terras demarcadas, reservas de proteção ou nas 

cidades, eles não deixam de ser indígenas, dependendo do lugar, assim como o homem branco 

não deixa de ser quem é por mudar de cidade ou país. A sua essência não muda, ele é o que é 

em qualquer lugar que esteja e merece ter os seus direitos respeitados.  

Abaixo há um link com uma reportagem sobre a covid-19 em meio aos índios terena. Vídeo: 

Índios de Mato Grosso do Sul pedem reforço no atendimento de saúde. (31/07/2020). 

https://globoplay.globo.com/v/8743412/ 

  
Fontes de pesquisa: http://emergenciaindigena.apib.info/        
https://apublica.org/2020/08/abandono-de-povos-indigenas-na-pandemia-deixa-duvida-se-governo-age-por-omissao-ou-estrategia/ 
http://redeglobo.globo.com/videos/v/pelo-menos-170-anciaos-indigenas-ja-morreram-de-covid-19/8788778/ 
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/04/18/Como-a-pandemia-agrava-o-risco-de-invas%C3%B5es-em-terras-ind%C3%ADgenas 
http://apib.info/2020/08/11/todos-falam-que-devemos-ficar-na-aldeia-para-se-proteger-mas-nao-fazem-nada/ 
https://www.midiamax.com.br/cotidiano/2020/terenas-representam-93-dos-indigenas-mortos-pelo-coronavirus-em-ms 

2. Quais as principais maneiras que o coronavírus chegou à população indígena? 

 

3. Qual a importância dos idosos para os povos indígenas? 

 

4. Porque você acha que o vírus pode se espalhar rapidamente entre o povo indígena?  

https://globoplay.globo.com/v/8743412/
http://emergenciaindigena.apib.info/
https://apublica.org/2020/08/abandono-de-povos-indigenas-na-pandemia-deixa-duvida-se-governo-age-por-omissao-ou-estrategia/
http://redeglobo.globo.com/videos/v/pelo-menos-170-anciaos-indigenas-ja-morreram-de-covid-19/8788778/
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/04/18/Como-a-pandemia-agrava-o-risco-de-invas%C3%B5es-em-terras-ind%C3%ADgenas
http://apib.info/2020/08/11/todos-falam-que-devemos-ficar-na-aldeia-para-se-proteger-mas-nao-fazem-nada/
https://www.midiamax.com.br/cotidiano/2020/terenas-representam-93-dos-indigenas-mortos-pelo-coronavirus-em-ms
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GEOGRAFIA 

 

Na aula passada vimos a diferença entre os termos clima e tempo.  O tempo está ligado ao estado 

momentâneo das condições atmosféricas ou meteorológico podendo se modificar durante o dia. 

Enquanto o clima é classificado de acordo com a sucessão desses diferentes tempos e só pode 

ser classificado após observações cientificas por um longo tempo, no mínimo 30 anos, e esse 

estudo é realizado pela climatologia. Na aula de hoje daremos continuidade ao assunto para que 

possamos compreender e identificar os principais climas que ocorrem no Brasil. Tema apresentado 

no mapa localizado na página 34 do caderno “Construindo aprendizagens”.  

ATIVIDADES: 

1) Leia. 

AS ZONAS CLIMÁTICAS BRASILEIRAS 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) emprega uma classificação baseada 

no trabalho de Edmon Nimer, conhecida como Climas Zonais, ou Zonas Climáticas. Nesse caso, a 

divisão das unidades climáticas é feita em três tipos: Equatorial, Tropical e Temperado. O Clima 

tropical é separado em três tipos, sendo eles: Tropical Zona Equatorial, Tropical Nordeste Oriental 

e Tropical Brasil Central. 

Apesar de podermos classificar o Brasil como um país tropical, em seu espaço geográfico 

há a presença de zonas climáticas diferentes da tropical.  

Nosso país tem cinco zonas climáticas, como podemos ver no mapa presente no caderno 

“Construindo aprendizagens” (página 34). Sendo elas: Equatorial; Tropical Zona Equatorial; 

Tropical Nordeste Oriental; Tropical Brasil Central e Temperado. 

Abaixo poderemos conhecer as características presente nesses cinco climas: 

• Clima Equatorial: Localizado na região norte do Brasil e próximo a linha do Equador. Tem como 

características as elevadas temperaturas, alta umidade do ar, altos índices pluviométricos e 

baixa amplitude térmica ao longo de todo o ano. 
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• Clima Tropical Zona Equatorial: Localizado ao norte da região nordeste do Brasil. É 

caracterizado pelas estações do ano de inverno e verão marcadas pela presença e ausência de 

chuva. O verão é chuvoso e o inverno é seco com pouca chuva. Tendo temperaturas elevadas 

com baixa amplitude térmica. 

 

• Clima Tropical Nordeste Oriental: Localizado em uma sub-região da região nordeste do Brasil, 

estendendo-se em uma faixa litorânea desde o estado do Rio Grande do Norte até o sul da 

Bahia. Sofre influência da umidade do Oceano Atlantico e tem como característica as elevadas 

temperaturas ao longo de todo o ano, com inverno chuvoso e verão menos úmido. Tendo a 

temperatura média anual de 25 ºC. 

 

• Clima Tropical Brasil Central: Localizado na região central do Brasil, cobre toda a região 

sudeste, o centro-oeste e grande parte do nordeste. Tem verões chuvosos, enquanto o inverno 

apresenta poucas chuvas e eventos de estiagem. Durante o ano, as temperaturas médias 

podem variar entre 20 ºC e 28 ºC. No decorrer do inverno, massas polares vindas do sul do 

planeta formam as frentes frias e causam a diminuição da temperatura, com isso pode haver 

períodos de vários dias com frio. 

 

• Clima Temperado: Localizado na região sul do Brasil. Este clima tem como característica a 

temperatura média anual de 19 ºC, com possibilidade de temperaturas muito baixas durante o 

inverno, podendo chegar abaixo de 0ºC, gerando eventos de geadas, e até mesmo neve, em 

regiões serranas. Já durante o verão, as temperaturas são elevadas. Durante todo o ano, as 

chuvas são bem distribuídas. 

 

2) Responda em seu caderno, quais são as 5 zonas climáticas existentes no Brasil? 

________________________________________________________________________ 

3) Agora, realize as questões A, B e C localizadas na página 34 do caderno “Construindo 

Aprendizagens”. Não se esqueça que para respondê-las é preciso observar o mapa desta mesma 

página. 

Fontes: https://cursinhopreenem.com.br/geografia/diversidade-climatica-climas-zonais/  
https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/territorio/20644-clima.html 

 

https://cursinhopreenem.com.br/geografia/diversidade-climatica-climas-zonais/
https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/territorio/20644-clima.html
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GABARITO DA SEMANA ANTERIOR: 

2)  

( T ) Diadema amanheceu com céu nublado e com grandes possibilidades de chuva. 

( T ) É o estado momentâneo da atmosfera em um determinado lugar. 

( C ) Para determiná-lo é preciso vários anos de estudos e observações. 

( T ) Ele está sempre mudando: pode mudar rapidamente, de uma hora para a outra, ou de maneira lenta, pode demorar 

dias e até semanas. 

( T ) A previsão indica que o dia terá temperaturas elevadas.  

3)  

_nublado__                   __ensolarado___               __encoberto_ 

__chuvoso_                    ___nevando___              __trovoada___ 

 

CIÊNCIAS 

 

Nesta semana vamos recordar o que vimos nas últimas semanas e quais os conhecimentos que 

você adquiriu ao longo do estudo desta unidade. Vamos ver o que você entendeu sobre a cadeia 

alimentar, as relações entre seres vivos, o fluxo de energia ao longo da cadeia e o desequilíbrio 

nas cadeias alimentares, em razão da intervenção humana.  

 Então, para sabermos o que você aprendeu, vamos realizar algumas atividades. 

1) Forme palavras juntando as sílabas de mesma cor. Em seguida, complete as frases abaixo 

com essas palavras. 
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a. As plantas produzem o próprio alimento por meio da ___________________. 

b. Alguns _________ e algumas ______________ são os ___________________ das cadeias 

alimentares. Eles decompõem a matéria orgânica. 

2) Sílvio está pescando em um rio. Observe na imagem alguns dos seres vivos que podem ser 

encontrados nesse rio. 

a. Escreva uma cadeia alimentar envolvendo os seres  

vivos que aparecem na imagem.  

_________________________________________________. 

b. O ser humano pode participar dessa cadeia alimentar? 

Justifique sua resposta. 

___________________________________________________ 

__________________________________________________. 

3) Veja a seguir fotos de alguns seres vivos. 
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a. Marque um X no(s) quadro(s) que indica(m) a(s) letra(s) do(s) ser(es) vivo(s) das imagens 

acima que é(são) produtor(es). 

        A                  B                          C                   D                          E 

 

b. A cadeia alimentar a seguir foi representada a partir dos animais das fotos acima. 

planta        sapo         jiboia        gafanhoto       seres vivos decompositores  

 

Ela está correta? Por quê? 

 

________________________________________________________________________ 

 

c. Reescreva a cadeia alimentar citada no item b da forma correta. 

 

________________________________________________________________________ 

 

d. Se um agricultor aplicar inseticidas de maneira inadequada para eliminar os gafanhotos do 

ambiente, a cadeia alimentar apresentada: 

(A)  pode ficar desequilibrada.   (B) ficará equilibrada. 

 

4) Por causa da falta de chuva, muitas plantas do pasto do sítio de Laura secaram. As que 

restaram não são suficientes para alimentar o gado, e isso causou a morte de alguns 

animais. 

   

a. Houve a morte de alguns animais do sítio de Laura porque: 

 

(A)  o gado teve sua alimentação reduzida. 

(B) o gado é um animal herbívoro e houve diminuição de produtores da cadeia      

alimentar(plantas). 
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(C)  as alternativas anteriores estão corretas. 

 

b. Se o corpo dos animais mortos permanecerem sobre o solo ou se forem enterrados no 

solo: 

 

(A) as bactérias e os fungos decompositores vão decompô-los, transformando-os em 

substâncias que auxiliam no desenvolvimento das plantas. 

(B) não acontecerá nada, simplesmente desaparecerão com o tempo. 

(C) nenhuma das alternativas anteriores. 

Fonte: PNLD - Novo Pitanguá – Ciências   Autores: Karina Pessoa e Leonel Favalli Ed. Moderna 

CORREÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMANA ANTERIOR: 

1) A caça predatória do peixe-boi pode provocar a reprodução excessiva de certas espécies de 

plantas. Esse processo leva à formação de uma camada vegetal na superfície da água que bloqueia 

a entrada de luz solar na água e prejudica os peixes e algas que vivem no fundo do rio. Sem luz 

solar, as algas morrem e falta alimento para os peixes que os ribeirinhos consomem.  

2) C 

3)                                       

                                                        cadeia alimentar 

 

 

             produtores                            consumidores                            decompositores                                                     

 

 

 

              vegetais                                                                    bactérias                      fungos                                    

 

 

 

         herbívoros                           carnívoros                              onívoros          
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ARTE 

Semana passada conhecemos alguns instrumentos de música e partituras convencionais. Agora 

vamos entender como o corpo também pode ser utilizado como instrumento musical. 

 

ATIVIDADE: PERCUSSÃO CORPORAL 

Você sabia que o corpo também pode ser um instrumento musical? Utilizando diferentes 

tipos de palmas, estalos, pisadas, e batidas no tronco e na boca, é possível conseguir uma 

variedade de sons percussivos que pode servir para fazer música. Ao envolver todo o corpo nas 

peças musicais criadas - mãos, pés, boca, tronco, etc - podemos alcançar resultados musicais 

variados e interessantes.  

Se puder, veja o vídeo 'Perpetuum Jazzile' Choir – Rain, clicando no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=pLNi-BvmhYA. Você verá uma tempestade de chuva feita 

totalmente com percussão corporal. É muito legal!! 

No Brasil, o grupo Barbatuques se destaca pelo uso do corpo como instrumento musical. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.barbatuques.com.br/?pgid=jple70gc-2607c9a4-dd7d-4cdf-890b-671ac872d34f 

Veja, se puder, uma apresentação do Barbatuques, clicando no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=Xe4fLgzA2Vc. Perceba que a voz também é um instrumento 

musical. 

Você lembra que na semana passada nós vimos uma partitura convencional. Hoje nós 

vamos conhecer uma partitura não convencional. O pianista, pesquisador e arranjador musical Uirá 

Kulhmann já fez muitos cursos sobre música e 

movimento, no Brasil e fora do Brasil. Depois de 

estudar bastante, ele começou a dar aula de música 

para professoras e professores, no Brasil já deu cursos 

em mais de 50 cidades diferentes e no exterior já 

https://www.youtube.com/watch?v=pLNi-BvmhYA
https://www.youtube.com/watch?v=Xe4fLgzA2Vc
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ministrou cursos no Uruguai, Argentina, Colômbia, Espanha, Itália, Turquia China e Hong Kong e a 

partitura que vamos conhecer hoje foi ele que criou. 

Fonte: http://www.musicaemovimento.com.br/blog/itemlist/user/43-uirakuhlmann?start=40 

 

CONHECENDO UMA PARTITURA 

A partitura musical é um registro escrito da música, ela tem símbolos que se associam a 

sons e silêncios. Com a partitura outras pessoas que conheçam os símbolos e o que eles 

representam, poderão executar a mesma música. 

Esta partitura elaborada pelo Uirá é para acompanhar a música Dance of Knights (você pode 

acompanhar a música acessando o link: https://www.youtube.com/watch?v=bBsKplb2E6Q.   

Observe abaixo uma partitura não convencional. Então veja a legenda, logo abaixo e toque 

a música usando a percussão corporal! 

 

Coordenação: Uirá Kuhlmann – Música e Movimento – Núcleo de Pesquisa e Formação em Educação Ativa Ltda 

https://www.youtube.com/watch?v=bBsKplb2E6Q
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LEGENDA 

 Quando elaboramos uma partitura musical convencional, não precisamos de legenda porque 

quem estuda teoria musical conhece o que significa casa elemento ali registrado: as linhas da 

partitura, as notas músicas, as figuras de som e silêncio, os números que aparecem no começo de  

cada linha e etc. Na partitura não convencional, precisamos elaborar uma legenda se quisermos 

que outras pessoas também leiam a nossa música. 

Segue abaixo a legenda da partitura desta aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Siga a legenda e faça a música usando a percussão corporal! Bons Estudos! 
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Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=22056,  

Agradecimento à professora Gislaine Perdón, da escola Zilda Gomes que 

disponibilizou a sequência didática sobre música e Percussão Corporal.  

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Com o objetivo de desenvolver e/ou aprimorar a percepção visual e espacial, além do movimento 

de pinça, realizaremos na aula de hoje a brincadeira “queimada de tampinha”. A queimada de 

tampinha, assim como os jogos de tabuleiro, será desenvolvida em um espaço pré-determinado, 

por isso será necessário criarmos o território do jogo no chão ou outra superfície lisa para que as 

tampinhas deslizem com facilidade.  

                 

MATERIAL NECESSÁRIO: 

- 11 tampinhas de garrafa (pelo menos 1 deve ser de cor diferente) 

- Fita adesiva, giz ou outro objeto para demarcar o território.  

 

INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO: 

Com ajuda da família, inicie preparando o território do jogo, preferencialmente realize a atividade 

no chão ou outro espaço liso para que a tampinha deslize facilmente. Com o auxílio de uma régua 

para calcular o espaço, desenhe um quadrado de aproximadamente 1 metro quadrado, ou seja, 

cada linha deverá medir 100 centímetros (imagem 1). Após corte o quadrado exatamente ao meio, 

formando dois retângulos (imagem 2). Finalize organizando as tampinhas, 5 em cada lado do 

território demarcado e 1 tampinha de cor diferente sobre a linha central (imagem 3). 
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REGRAS DO JOGO:  

Organize as tampinhas no território de jogo, 5 tampinhas em cada lado e 1 tampinha em cima da 

linha central (após organizar as suas 5 tampinhas, não poderá ser alterado o local delas durante a 

partida), defina quem iniciará o jogo (por meio de uma disputa de par ou ímpar, pedra, papel, 

tesoura - jokenpo ou até mesmo lançando a sorte através do cara ou coroa com uma moeda).  

 
 

O primeiro a jogar, deve utilizar o dedo indicador e o polegar para realizar o movimento de ‘pinça’ 

e acertar a tampinha de cor diferente que deve estar posicionada em cima da linha central do 

território de jogo, fazendo o papel da bola. O objetivo é fazer com que a tampinha que está fazendo 

o papel da bola acerte as tampinhas do seu adversário. Caso consiga acertar, a tampinha que foi 

‘queimada’ pela bola é retirada do jogo. Assim como na brincadeira tradicional, apenas a primeira 

tampinha a ser acertada pela ‘bola’ é retirada do jogo por rodada, sendo permitido apenas uma 

tentativa por rodada, ou seja, acertando a tampinha adversária, retira-se a tampinha queimada e 

será a vez do adversário realizar sua jogada, caso não acerte nenhuma tampinha do adversário, 

não é retirado nenhuma peça e será a vez do adversário realizar a sua jogada, podendo sempre 

levar a “tampinha bola” até a linha central.  

Vence a partida o primeiro jogador que conseguir retirar todas as tampinhas do seu adversário.  

 

Em caso de dúvidas, sugerimos assistir o vídeo a seguir:  

Queimada de tampinha - Educação Física em casa: https://www.youtube.com/watch?v=vJBtZITdrWY 

 

FONTE: 

Canal Educação Física - Prof. Marcos Renato Araujo - Queimada de tampinha - Educação Física 

em casa. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=OmRE-GJyf1I&t=51s  Acesso: 27/08/2020. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vJBtZITdrWY
https://www.youtube.com/watch?v=OmRE-GJyf1I&t=51s
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ATIVIDADES ADAPTADAS LÍNGUA PORTUGUESA 

 

ALFABETO PARA CONSULTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENHORES RESPONSÁVEIS PARA ESTA SEMANA CONSULTE/FAÇA A LEITURA DAS 

PÁGINAS 14 E 28 DO CADERNO DE ATIVIDADES “CONTRUINDO APRENDIZAGENS”. É 

IMPORTANTE QUE ALGUÉM LEIA PARA A CRIANÇA  O TEXTO  “A PRINCESA E A ERVILHA” 

COMO TAMVBÉM TODA A ATIVIDADE. LEIA DEVAGAR ACOMPANHANDO COM O DEDO A 

ESCRITA. FAÇA PERGUNTAS SOBRE O QUE ESTÃO VENDO (IMAGENS), O QUE É E PARA 

QUE SERVE, E QUE SEJA RESERVADO UM HORÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DAS MESMAS . 

SUGERIMOS TAMBÉM O PREPARO DO MATERIAL ANTES DO INÍCIO DAS ATIVIDADES. 
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NO  CONTO “A PRINCESA E A ERVILHA” A RAINHA COLOCOU UMA 

ERVILHA ENTRE OS COLCHÕES  PARA SABER SE A PRINCESA 

PERTENCIA A FAMILIA REAL. MAS, A  ERVILHA PODE SER USADA 

EM SOPAS E SALADAS PORQUE É BASTANTE NUTRITIVA.   

1. UM DOS HÁBITOS SAUDÁVEIS RECOMENDADOS NA PÁGINA 28 

DO CADERNO “CONSTRUINDO APRENDIZAGENS” É TER UMA 

BOA ALIMENTAÇÃO. 

 

 

 

 

 

SOBRE OS NUTRIENTES DA ERVILHA COMPLETE AS PALAVRAS 

COM AS LETRAS QUE FALTAM. 

 

                                                          

                                                                                      

                                    

 

1. ESCREVA AS PALAVRAS FORMANDO FRASES DO CONTO “A 

PRINCESA E A ERVILHA”. 

 

1.  

___________________________________________ 

2.      
___________________________________________ 

NUTRIENTES DA ERVILHA 
              VITAMINAS A, B, C 
              COBRE 
              CÁLCIO 
              FÓSFORO 
              FERRO 
              POTÁSSIO 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
E.M. DR. MÁRIO SANTALÚCIA 

 
Atividades online - 4º. Ano do Ensino Fundamental 

 
 

  
 

3.                                                                                               

   ____________________________________________ 

4.                                                

       ____________________________________________ 

 

 

3, ESCREVA OS NOMES CORRETOS DAS FIGURAS. 

 

    RAINHA                     RÉU                           CASEBRE                                                                                                                              

    RAMINHA                  RIO                            CASTELO 

    RAFINHA                   REI                            CARAMELO                             

 

 

     

                           

 

  PRIVILÉGIO                  CANA                        PRINCÍPE 

  PRINCESA                    CALA                         PRINCÍPIO 

  PRINCÍPIO                    CAMA                        PRIMITIVO                                                    
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ATIVIDADES ADAPTADAS MATEMÁTICA 

TABELA PARA CONSULTA: 

 

1.LEIA  AS INFORMAÇÕES APROXIMADAS ABAIXO PARA 100 
GRAMAS DE ERVILHAS. 

ERVILHAS CRUAS (FRESCA) 

 100 GRAMAS 

PROTEÍNAS                    8,0 GRAMAS 

CARBOIDRATOS          14,0 GRAMAS 

FIBRA ALIMENTAR       10,0 GRAMAS                         

 

ERVILHAS ENLATADAS 

100 GRAMAS 

PROTEÍNAS                    5,0 GRAMAS 

CARBOIDRATOS          13,0 GRAMAS 

FIBRA ALIMENTAR        5,0 GRAMAS 

FONTE: TACO(TABELA BRASILEIRA DE COMPÓSIÇÃO DE ALIMENTOS) 
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RESPONDA: 

1. QUALTIPO DE ERVILHA APRESENTA MAIS NUTRIENTES, A 
CRUA OU A ENLATADA? 

2. QUAL TIPO DE ERVILHA TEM MAIS FIBRA ALIMENTAR? 
3. QUANTO DE PROTEÍNAS CONTEM 200 GRAMAS DE ERVILHAS 

CRUAS? 
4. QUANTO DE CARBOIDRATOS TEM 100 GRAMAS DE ERVILHAS 

ENLATADAS? 
1. FAZ PARTE DE UMA VIDA SAUDÁVEL ATIVIDADES FÍSICAS E DE 

LAZER. O GRÁFICO ABAIXO MOSTRA QUAIS OS PASSATEMPOS 
PREFERIDOS DE ALUNOS DE 6 A 15 ANOS. 

 

OBS: DADOS FICTÍCIOS. 

RESPONDA: 

1. QUAL O PASSATEMPO PREFERIDO DOS ALUNOS? 

2. QUAL O PASSATEMPO MENOS APRECIADOS PELOS ALUNOS? 

3. NA SUA OPINIÃO ESSES DADOS PODERIAM SER REAIS? 

JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA. 
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ATIVIDADE ADAPTADA - ARTE 

RELEITURA DE PINTORES FAMOSOS EM TEMPOS DE CORONAVÍRUS 

 

 

 

 

 

 

FONTE: GOOGLE IMAGENS 

DE UM TÍTULO (NOME) PARA CADA OBRA 

1-_____________________________________________ 

2-_____________________________________________ 

3- _____________________________________________ 

 

AGORA VOCÊ DEVE FAZER UM AUTORRETRATO SEU USANDO MÁSCARA. NÃO 

ESQUEÇA DE DESENHAR OS OLHOS, A ORELHA, AS SOBRANCELHAS, CABELOS E 

TODOS OS DETALHES IMPORTANTES! 

  

 

 

 


